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ας και άμυνας των κρατών-μελών και ο ρό-
λος του ΝΑΤΟ, που παραμένει θεμέλιο της 
συλλογικής άμυνας για τα κράτη-μέλη του. 
Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι τώρα είναι η 
στιγμή για την Ευρώπη να γκρεμίσει τα τα-
μπού της. Μετά τον κοινό δανεισμό, έχει 
σημάνει η ώρα για κοινή εξωτερική πολιτι-
κή και ασφάλεια.
 Πώς όλη αυτή η αναταραχή επηρεάζει το 

μεταναστευτικό; Πριν από μήνες, ήσασταν σε 
συζητήσεις με την Αγκυρα για την επόμενη 
φάση - ανανέωση της Συμφωνίας του 2016 
και με τα κράτη-μέλη για το επόμενο σύμφω-
νο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τι πρέ-
πει να περιμένουμε και πότε; 

 Το υπό διαμόρφωση σύμφωνο για τη με-
τανάστευση και το άσυλο, που σκοπεύου-
με να παρουσιάσουμε αμέσως μετά την ο-
μιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την κα-
τάσταση της Ενωσης στην Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Σεπτεμβρί-
ου, αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρω-
τοβουλίες αυτής της Επιτροπής. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προσαρμογή 
της Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας του Μαρτίου 
2016 στα νέα δεδομένα είναι ένα μόνο μέ-
ρος του ευρύτερου φακέλου «Μετανάστευση 
και άσυλο». Μετά την κατάθεση της πρότα-
σης της Επιτροπής, θα έχουμε μπροστά μας 
μια δύσκολη και περίπλοκη διαπραγμάτευ-
ση στο επίπεδο του Συμβουλίου. Θεωρώ, ό-
μως, ότι, μετά την ιστορική συμφωνία του Ι-
ουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης, ανοίγει ο 
δρόμος για την επίδειξη μεγαλύτερης ευελι-
ξίας και πιο εποικοδομητικής στάσης από ο-
ρισμένα κράτη-μέλη. Το έχω ξαναπεί και αυ-
τό ισχύει τώρα περισσότερο από ποτέ με τα 
όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή 
μας: Δεν μπορούμε να αποτύχουμε δεύτε-
ρη φορά στο προσφυγικό-μεταναστευτικό. 
Η αλληλεγγύη με τα κράτη της πρώτης υπο-
δοχής και ο επιμερισμός των βαρών του α-
σύλου θα είναι οι βασικές μας στοχεύσεις. Εί-
ναι αδιανόητο η Ευρώπη να έχει τη μεγαλύ-
τερη εσωτερική αγορά στον κόσμο, το δεύ-
τερο κοινό νόμισμα παγκόσμιας αναφοράς, 
αλλά ακόμη να μην μπορεί να αποφασίσει 
για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μετανά-
στευσης και ασύλου. 
 Σε σχέση με την ίδια την πανδημία, την πε-

ρασμένη άνοιξη η πρόεδρος της Κομισιόν έ-
κανε την πρόβλεψη για ανάπτυξη εμβολίου 
το φθινόπωρο. Η Κομισιόν ήδη ανακοινώ-
νει συμφωνίες με συγκεκριμένες εταιρείες. 
Ποια η δική σας εκτίμηση; Πώς και πότε θα 
επιστρέψουμε στην κανονικότητα;

Είναι ξεκάθαρο ότι ένα ασφαλές και αποτε-
λεσματικό εμβόλιο, που θα είναι προσβάσι-
μο σε όλους στην Ευρώπη και στον κόσμο, 
είναι η μόνη πραγματική στρατηγική εξόδου 
από την κρίση που βιώνουμε. Με τη στρα-
τηγική που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή για τα εμβόλια, έχουμε καθορίσει μια κοι-
νή προσέγγιση της Ε.Ε. για την εξασφάλιση 
του εφοδιασμού εμβολίων ισότιμα για όλα 
τα κράτη-μέλη και τους πολίτες τους.
Η Ε.Ε. συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρ-
φωση των διεθνών προσπαθειών που απαι-
τούνται για την καταπολέμηση της πανδημί-
ας, την κινητοποίηση των απαραίτητων πό-
ρων με στόχο την επίτευξη καθολικής πρό-
σβασης στον εμβολιασμό και στη θεραπεία. 
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε 
όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν ισότιμη και εύ-
κολη πρόσβαση στο εμβόλιο. 
Ωσπου να φτάσουμε, όμως, σε αυτό το ση-
μείο, σε αυτή τη φάση, κατά την οποία πα-
ρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων σε πολ-
λές χώρες και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ε-
πισφαλής, απαιτείται περισσότερο από ποτέ 
εγρήγορση και αποφασιστική δράση. 

 Πού βρισκόμαστε ένα μήνα μετά την ι-
στορική Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου για 
το «υπερόπλο» της Ε.Ε. για την ανάκαμψη; 
Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να μη χά-
σει την ιστορική ευκαιρία από την εισροή 
του πακέτου των 70+δισ. την επόμενη ε-
πταετία; Σας έχει συμβουλευτεί η κυβέρ-
νηση προς αυτό; 

Η Σύνοδος Κορυφής του Ιουλίου ήταν 
πραγματικά ιστορική για τη συμφωνία που 
επετεύχθη τόσο για το μέγεθος με τον σχε-
δόν διπλασιασμό του ευρωπαϊκού προϋπο-
λογισμού ή -όπως λέγεται επίσημα- του Πο-
λυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-
27 (από 1 τρισ. ευρώ, σε λίγο πάνω από 
1,8 τρισ. ευρώ) όσο και για τη χρηματοδό-
τησή του μέσω δανεισμού, κάτι που γίνε-
ται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ενω-
σης. Η γερμανική προεδρία του Συμβου-
λίου έχει ξεκινήσει τις σχετικές διαπραγμα-
τεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κα-
θώς -βάσει της Συνθήκης της Ενωσης- το 
Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να συμφωνή-
σει στον προϋπολογισμό, με στόχο την ε-
πίτευξη συμφωνίας έως τα τέλη του έτους.
Ταυτόχρονα, στην Επιτροπή στελεχώ-
νουμε τη νέα μονάδα, η οποία θα δι-
αχειριστεί το νέο Ταμείο Ανάκαμψης 
(NextGenerationEU) των 750 δισ. ευ-

ρώ. Από τα περίπου 1,8 τρισ. ευρώ του 
νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαι-
σίου του 2021-27, η χώρα μας θα επω-
φεληθεί με περίπου 70 δισ. ευρώ έως το 
2027 - ένα ποσό πρωτοφανές για τα δε-
δομένα της χώρας μας, κονδύλια που συν-
δέονται άμεσα με τον σχεδιασμό της κυ-
βέρνησης για την αναδιάρθρωση της οι-
κονομίας και τη διαμόρφωση ενός νέου 
παραγωγικού μοντέλου. 
Αυτά τα κονδύλια θα διατεθούν για τη στή-
ριξη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσε-
ων που είναι αναγκαίες για την πράσινη 
και ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας, αλ-
λά και για την αντιμετώπιση των κοινωνι-
κοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης 
του κορωνοϊού, όπως για τη μείωση της 
ανεργίας μέσω προγραμμάτων όπως το 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για επενδύσεις στις δε-
ξιότητες εργαζομένων.
Τα πολλά κονδύλια, όμως, σημαίνουν και 
πολλές ευθύνες, πρωτίστως για να διατη-
ρήσουμε το θετικό για τη χώρα μας κλί-
μα με την αποφασιστική προώθηση διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 
Θα ήθελα να σταθώ σε τρία βασικά ση-
μεία:
Πρώτον, οι δομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει 
να στηριχθούν από όλους για να υλοποιη-
θούν άμεσα. Αποτελούν το βασικό συστα-
τικό της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της 
οικονομίας, δημιουργώντας τα σωστά κί-
νητρα για βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις. 
Δεύτερον, πρέπει να συγκροτηθεί μηχανι-
σμός που θα σχεδιάζει με επάρκεια, θα ε-
γκρίνει και θα εποπτεύει την υλοποίηση έρ-
γων μεθοδικά, με την εφαρμογή ισχυρών 
κανόνων, ευέλικτων όπου χρειάζεται, που 
ελαχιστοποιούν τη γραφειοκρατία και κα-
ταπολεμούν τις συντεχνίες, χωρίς όμως να 
θυσιάζεται ο εποπτικός έλεγχος. 
Τρίτον, απαιτείται ταχύτητα και αποφασι-
στικότητα με πυξίδα το μέλλον. Τα έργα 
πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμο-

στούν γρήγορα και όχι ευκαιριακά.
Η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει πρωτο-
βουλίες σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις και 
η Ελλάδα είναι από τα κράτη-μέλη που έ-
χουν δείξει τη μεγαλύτερη προσήλωση 
και τον κατάλληλο προγραμματισμό για 
την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων.
 Ειδικά σε σχέση με το μοντέλο του τουρι-

σμού, εκτιμάτε ότι η Ελλάδα πρέπει να δι-
αφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της; Πώς 
μπορεί να το κάνει αυτό με τα κονδύλια του 
ΠΔΠ - NextGenEU;

Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας που 
οραματιζόμαστε και προωθούμε θα πρέ-
πει να βασίζεται στους άξονες της ανταγω-
νιστικής εξωστρέφειας, της περιβαλλοντι-
κής βιωσιμότητας και της κοινωνικής δικαι-
οσύνης. Ο τουρισμός δεν αποτελεί εξαίρε-
ση σε αυτές τις καινοτόμες δράσεις. Πρα-
κτικά, αυτό σημαίνει μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις - που θα στηριχθούν στη χώ-
ρα μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με 
ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι επίσης σα-
φές ότι η κρίση του κορωνοϊού θα έχει μα-
κροχρόνιες οικονομικές επιπτώσεις, δημι-
ουργώντας προκλήσεις, ιδίως όσον αφο-
ρά την ψηφιακή και την πράσινη μεταβά-
ση, που επηρεάζουν πολλούς κλάδους. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, στα συμπεράσματα της 
Συνόδου της 21 Ιουλίου υπάρχει ρητός 
στόχος ότι το 30% των συνολικών πόρων 
του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού θα 
δεσμευτεί για δαπάνες για την κλιματική 
μετάβαση, ενώ η κατηγορία των δαπανών 
που είδε τις μεγαλύτερες αυξήσεις κονδυ-
λίων είναι εκείνη των ψηφιακών επενδύ-
σεων. Ο τουρισμός, ο αναμφισβήτητα ε-
θνικός μας πρωταθλητής, είναι ένας το-
μέας που σαφέστατα έχει επηρεαστεί ή-
δη από τις δύο αυτές παγκόσμιες τάσεις 
και τα κονδύλια του νέου κοινοτικού προ-
ϋπολογισμού - NextGenEU θα συμβάλ-
λουν άμεσα στη μετάλλαξη και στον εκ-
συγχρονισμό του.

«Η Ελλάδα είναι από τα 
κράτη-μέλη που έχουν 
δείξει τη μεγαλύτερη 
προσήλωση και 
τον κατάλληλο 
προγραμματισμό για 
την αξιοποίηση των 
διαθέσιμων ευρωπαϊκών 
κονδυλίων»

«Σε τρεις άξονες το νέο
παραγωγικό μοντέλο της χώρας»


